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Karta över Sendra 
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Landet Sendra 
 
Sendra är ungefär 500 km brett på det bredaste stället (dvs. lite smalare än Finland) och ca 700 
km från norr till söder. Landet är uppdelat i sju distrikt (grevskap): Morvena, Terana, Venera, 
Syrano, Urdano, Gavani och ön Perdino. Dessa är administrativa områden enade under 
kungen av Sendra. 
 
De flesta städer ligger omkring två dagsrittar ifrån varandra, och längs de flesta landsvägar finns 
ett stort antal byar med värdshus där man kan vila och förfriska sig. Sendra är rikt på floder, 
och broar och vadställen är viktiga att känna till när man reser. Flodarna utgör ofta gränser 
mellan grevskapen (inofficiellt är detta ett enkelt sätt för grevarna att skilja mellan "mitt" och 
"ditt"). 
 
Sendra är ett av fyra länder i Astara, Det Östra Riket. De andra länderna heter Sardi, Sesaria 
och Horn. Sendra är ett utpräglat jordbrukarland med bördig jord och riklig nederbörd, och 
varor från jordbruket är också landets viktigaste export. De flesta varorna exporteras till 
grannländerna Sardi och Sesaria, vilka i sin tur exporterar sina egna varor tillbaka till Sendra. 
Sardi är ett utpräglat skogsland och exporterar i huvudsak trävaror till Sendra, medan Sesaria, 
som har stora slätter med boskap, främst exporterar kor och hästar till Sendra. De två viktigaste 
städerna i Sendra är huvudstaden Varsana, som är en utpräglad hamnstad, och Galina, som är 
den stad som ligger alldeles vid treriksgränsen i grevskapet Syrano. Galina är en handelsstad där 
alla affärer mellan länderna görs upp och det är också där alla varor till och från länderna 
passerar. En mycket viktig och vältraffikerad handelsrutt går mellan Galina och Varsana. 
 

Lajvet utspelar sig i staden Gend i grevskapet Terana. 
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Introduktion till det sendranska folket 
 
Den typiska sendranen är i huvudsak väldigt praktiskt lagd. Han är seg och stark och är inte 
rädd för att få lite skit under naglarna. Han är inte grälsjuk eller högljudd utan mera 
beräknande. Om han blir förolämpad så vänder han oftast andra kinden till men glömmer inte 
förorätten utan går då och tänker ut en hämndplan och slår till med råge där det känns mest. 
 
Spriten är nog det sendranska folkets svaga punkt. Det mesta av året jobbar sendranerna flitigt 
med sitt men de gånger då det ställs till fest så kan en sendran lätt gå till överdrift med de starka 
dryckerna. Nere i Tamalia, Sendras mest sydliga stad, tillverkas Sendras mest utsökta vin och 
den är en av de populäraste dryckerna vid fester i Sendra. Horns berömda starksprit och Javillas 
mjöd är andra högt uppskattade drycker. 
 

Samhällsordningen 
 
Det vanliga folket, de ofrälse, kan delas in i tre olika stånd. Ståndtillhörighet bestäms i grunden 
av ekonomiska tillgångar och livsstil. Till det översta ståndet räknas personer med fasta 
tillgångar eller höga positioner i samhället: borgare (välbärgade stadsbor) och jordägare (bönder 
som äger sin egen mark). Mellanståndet utgörs av köpmän (som köper och säljer varor) och fria 
män (vanliga arbetare), medan det lägsta ståndet består av livegna (fattiga människor som oftast 
är bundna till jordägarnas marker). Alla ofrälse är skyldiga att betala skatt till adeln. 
 
Sendra styrs på alla nivåer av en högt privilegierad adel: de frälse. Aristokratins roll är att leda 
folket, även om många mindre bemedlade betraktar adeln som en hög fåfänga människor med 
en kollektiv käpp upp i röven. Att det är mycket lätt för en ädling att missbruka sin makt utan 
att någon lägger sig i gör inte saken precis bättre. Folket propageras dessutom ständigt till att tro 
att adelns roll i samhället är en gudagiven rätt. 
 

Kvinnosynen 
  
Kvinnosynen i Sendra liknar på många sätt den som rådde i Europa enda fram till 1800-talet, 
på sina håll längre. För en modern ungdom är det ändå mycket svårt att förstå hur otroligt 
inskränkta kvinnor var innan feminister började ta steg för en jämlikhet som ännu inte är helt 
komplett, och kanske aldrig kan bli det. Det patriarkala samhällets rötter går mycket djupt. 
 
Sendra har alltid varit ett patriarkatiskt samhälle, präglat av en mycket kritisk syn på kvinnor. 
”Kvinnan hör hemma i köket och vid vaggan,” heter det i de lägre kretsarna, och medan detta 
kan tyckas begränsande så är kvinnan på många sätt ännu mer begränsad inom adeln, där 
tradition styr hela ens liv. Här används kvinnor, genom äktenskapet, hänsynslöst som 
bytesföremål i politiken, i familjernas maktspel. 
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En kvinna har två plikter: att gifta sig och att föda en son. Förutom att bli prästinna har en 
kvinna ingen som helst möjlighet att få ett yrke. Kvinnans yrke är ”hustru”. Allmänt råder en 
åsikt om att en kvinna inte kan stå för sig själv. Hon är inte förmögen att ta beslut om sitt liv, 
utan måste alltid ha en manlig förmyndare att fatta dessa beslut åt henne. Förmyndaren är i 
första hand kvinnans far, i andra hand en bror eller farbror. Ifall inga manliga släktingar finns 
underställs hon en man av högre rang. Oavsett kan hon aldrig vara fri. Det står alltid en man 
framför henne. 
 
MEN… 
 
… eftersom den sendranska kvinnan, precis som mannen, är beräknande så hittar hon oftast på 

andra sätt att få sin man att tänka som hon vill. Ett citat från filmen The Other Boleyn Girl 
summerar detta rätt bra:  
 

”Observe the ladies of the court, see how they achieve what they want from their men. Not by 
damping their little feet, but by allowing the men to believe that they indeed are in charge. 
That is the art of being a woman.” 

 
Förstås är alla kvinnor, liksom alla män, skapade efter olika mått, och alla är inte starka eller 
smarta nog att manipulera sina män. En del är fullnöjda med att bli styrda, för det är ju ändå 
världens naturliga ordning, eller hur? Andra kämpar tyst emot detta, för dessa kvinnor är 
medvetna om begränsningarna som samhället sätter på dem. 
 

Militären 
 
Militären styrs av hertigarna, med ärkehertigen som överbefälhavare. Även om fred har rått med 
grannländerna i många år finns det en del oroligheter, vilket gör att Sendra fortsättningsvis är i 
militär beredskap. Många unga män tjänar i militären åtminstone ett par år för att träna upp 
sin stridsduglighet. Dessutom anses det del av god uppfostran för en man att lära sig strida, om 
inte för sitt land så åtminstone för sin och sin familjs heder. 
 
Adelsmän får i sin ungdom ofta en egen lärare i stridskonst, och de har även enligt födslorätt 
officerspositioner i armén. De behöver alltså inte arbeta upp sig från botten. Ofrälsemän som 
väljer ett militärliv börjar som fotsoldater och kan därefter arbeta upp sig, men enbart till en 
viss grad. Vissa befälspositioner kan nämligen enbart innehas av adeln. 
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Adeln i närblick 
 

I Den objudna gästen står adeln med dess värderingar i centrum, varför det är av viss vikt att 
förklara denna samhällsklass närmare, även om den utgör en försvinnande liten del av den 
sendranska befolkningen. Adeln är den samhällsklass som främst utövar det politiska spelet, 
och de olika adelsfamiljerna kämpar ständigt om samhällets maktpositioner. Det är ett 
komplicerat spel, och många ädlingar ägnar hela livet åt att lära sig spela det så bra som möjligt, 
medan andra känner sig kvävda av den press som deras omgivning ställer på dem. Mycket beror 
i slutändan på ens personliga förutsättningar och ambition. 
 

Livets gilla gång 
 
Som adelsman eller -kvinna är ens öde på många sätt fastspikat redan då man föds. Förstfödda 
söner skolas till att ta över efter sin far, och förstfödda döttrar lärs upp till att giftas bort till 
bästa möjliga man. Söner som inte haft turen att födas först har de mest varierande liven, 
eftersom de inte ska ärva någon fast position. Många väljer att göra karriär inom militären, 
prästerskapet eller i handelslivet. 
 
Men man vet aldrig när ens öde ändras. Det finns gott om undantag till regeln för hur en 
ädlings liv ser ut, och vissa tror på att skapa sitt eget öde. Det går alltså att ifrågasätta hur mycket 
som egentligen är fastspikat. 
 
En sak som är värd att nämnas är att en del ädlingar, såväl kvinnor som män, i sin ungdomstid 
sänds till ett annat hushåll (alternativt till hovet) för att tjänstgöra som pager (pojkar) eller 
sällskapsdamer (flickor). Detta skapar band adelsfamiljer emellan och anses också vara en sorts 
uppfostran. Vanligast är att ädlingar av lägre stånd tjänstgör för ädlingar av högre stånd, men 
denna princip fungerar också inom ståndet. En page eller sällskapsdam har högre ställning i 
hushållet än ofrälse tjänstefolk, om inte officiellt så oftast ändå i praktiken, i och med att han 
eller hon ofta blir särbehandlad såväl av tjänstefolket som av husfolket. 
 

En adelsmans heder 
 
Adeln i Sendra tar sig själv på mycket stort allvar, och vid sidan av en förkärlek för byråkrati är 
den vikt adeln sätter på heder dess mest utmärkande drag. Mer eller mindre kan man säga att 
den enskilde ädlingen står och faller på sin egen och sin familjs heder. Hedern är någonting 
man aldrig bör lämna efter sig, hur intensivt det politiska spelet än blir. 
 
Ovanstående är ändå enbart den fasad som adeln upprätthåller för resten av folket och inom 
sig. Ur hedern kommer den överdrivna artigheten med vilken ädlingar behandlar varandra i 
officiella sammanhang, men det finns knappast den adelsman eller -kvinna i Sendra som inte 
har några skelett i skåpet. När man har så mycket fritid som många ädlingar har, tack vare deras 
bekväma liv, så hänger sig många åt njutning och intrigspel – adelns mest älskade sysselsättning. 
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Hedern tar sig ett flertal uttryck. Ett av dessa är förstås etiketten, de oskrivna regler med vilka 
ädlingar förväntas behandlas varandra1. Bryter man mot etiketten riskerar man sitt rykte. Ryktet 
är bland det dyrbaraste en ädling och en familj har, och det bör bevaras så gott som möjligt. 
Trots att alla vill ha ett gott rykte så är det knappt någon som har ett klanderfritt sådant. Den 
bästa spelaren är skicklig nog att styra sitt eget rykte utan att låta det begränsa hans frihet. Sist i 
uppräkningen kan nämnas duellkulturen. Bland adelns lekar är denna den mest personliga, 
och ett sätt att försvara sin heder. En man som anser sin heder – eller den av hans maka, syster 
eller annan kvinna under hans förmyndarskap – ifrågasatt av någon, bör utmana förövaren till 
duell. Den som vinner duellen anses enligt samhällskoden ha rätt i hedersärendet. Därför kan 
även skicklighet med värjan vara ett sätt att upprätthålla sin heder, ifall man saknar förutseende 
att undvika dåligt rykte i första taget, eller silvertunga att tala sig ur problemen. 
 

Adelstitlar 
 
HÖGADEL (kungasläkten) 
 
Kung 
Kungen styr över Sendra. I det sällsynta fallet att en kung inte har några arvingar hålls ett val 
bland adeln och en ny kung väljs bland landets grevar. Detta har gjorts enbart tre gånger i 
landets historia. En drottnings släkt räknas inte som arvingar till den kungliga tronen. Sendras 
nuvarande (rätt ålderstigne) kung heter Athero. 
Tilltal: "Ers majestät" eller "Ers kungliga höghet". 
 
Kronprins 
Kungens närmaste arvinge. Kronprinsen är inte hertig, utan har enbart som plikt att lära sig bli 
kung. Idealiskt sett är kronprinsen kungens äldste son, men om inga söner finns är kronprinsen 
nästa i hertigordningen. Nuvarande kronprins är kungens förstfödde son Oktaron, som redan 
är gift och har en dotter på 14 år. 
Tilltal: "Ers höghet". 
 
Hertig 
Titeln tilldelas dem som, utöver kronprinsen, kan ha rätt till kungligt arv: kungens övriga söner, 
bröder, brorssöner och kusiner. I motsats till andra adelstitlar ärvs hertigtiteln inte direkt, utan 
för att vara hertig måste man vara nära besläktad med den nuvarande kungen. Undantaget är 
de som fick sin hertigtitel medan den förre kungen levde, ty man behåller sin titel intill sin 
dödsbädd, även om en ny kung bestiger tronen. För närvarande har Sendra nio (9) hertigar, 
besläktade till kungen på följande sätt: en son, två yngre bröder, fem brorssöner och en kusin. 
Hertigarna har också hand om landets militärstyrkor, men styr i regel inte över några 
markområden. Varje hertig har hand om sin egen styrka. Militärens överbefälhavare är 

                                                 
1 Viss grundläggande kunskap om etikett kommer att krävas av spelarna, och allt detta kommer att gås igenom på 
lajvets workshop. För dem som inte kan komma på workshoppen strävar vi till att hinna framställa ett kort 
dokument med etikettregler. 
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ärkehertigen, som väljs bland och av hertigarna själva. Nuvarande ärkehertig är kungens yngsta 
bror, hans nåd Bordino, som trots en del skandaler håller sin position sedan tiotals år tillbaka. 
Tilltal: "Ers nåd". 
 
LÄNSADEL 
 
Greve 
Högsta ämbetsman för ett distrikt (kallas även grevskap). Det finns sju grevskap i Sendra. 
Grevar bor vanligtvis inte i städerna, utan på stora gods på landet. På administrativ nivå står de 
till svars inför kungen, medan baronerna och byherrarna svarar inför sin greve. 
Tilltal: "Lord" eller "Greve". 
 
LÅGADEL 
 
Baron 
Högsta ämbetsman för en stad med omnejd. Det finns 20 städer i Sendra. 
Tilltal: "Baron". 
 
Byherre 
Högsta ämbetsman för en by med omnejd. Det finns mer än 70 byar i Sendra. 
Tilltal: "Herr". 
 

Adelshusen 
 
Det finns runt 80 adelsfamiljer i Sendra, varav de flesta innehar någon titel. Ett annat ord för 
”adelsfamilj” är ”adelshus”, som används mer allmänt (och objektivt, för det kan vara rätt laddat 

att tala om familjen). 
 
Vissa av adelshusen är förstås mer allmänt bekanta än andra, för att de innehar viktiga titlar, 
eller helt enkelt kända av andra orsaker. Här nedan är listade de adelshus som av en eller annan 

anledning är viktiga för lajvet. Andra adelshus kan figurera på lajvet, eller i spelares rollpapper, 
men spelare som inte fått information om dessa kan anta att de inte känner till dem. 
 
Huset Arkati – kungahuset 
Detta hus har styrt Sendra i fyrahundra år nu. 
Husets färger är guld och rött och dess symbol är en sol. 
Kung Athero har två söner och tre bröder. Kungen börjar bli gammal och man väntar sig att 
hans son ska efterträda honom rätt snart. 
 
Huset Corino – grevskapet Terana 
Huset Corino är relativt förmöget och inflytelserikt, till stor del tack vare grevskapets 
silvergruvor. Corinos herrgård ligger nära bergskedjan, vid Terasjöns (den östra) norra spets. 
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Husets färger är mörklila och silver och dess symbol är den smidiga snöleoparden som bebor 
bergen i grevskapet. Jakt på snöleopard är förbjuden i grevskapet för andra än medlemmar av 
familjen och det sägs att de håller halvtama snöleoparder som husdjur. Familjen är i allmänhet 
känd för viss excentricitet. 
Greve Matharion dog för ca tre månader sedan, och hans son Arenos efterträder honom. 
Änkehertiginnan Minetta har ett rätt vittgående rykte om sig som en väldigt extravagant och 
stark kvinna. Hon har också en ogift dotter. 
 
Huset Regon – baronskapet Gend 
Huset Regon har en rätt god vänskapsrelation med huset Tarkon, som styr Seranda, främst från 
den gamle baronens tid. Mycket handel och annat utbyte sker städerna emellan. 
Husets färger är vinrött och orange och dess symbol är den stolta örnen. 
Huset består för närvarande av baron Callos, hans hustru Soraya och Sorayas ogifta syster. 
Baronen är än så länge barnlös, men hans hustru väntar barn. 
 

De flesta av rollerna lär vara medvetna om att baronen av Gend inte är född till familjen Regon, utan 
ingift, eftersom den gamle baronen saknade en son. Han är de facto andre sonen till en byherre från 
trakten, vilket innebär att han gifte upp sig. Callos är baron sedan ca 5 år tillbaka. 
 
Huset Tarkon – baronskapet Seranda 
Huset har goda förhållanden till baronskapen Gend (genom långtida vänskap) och Mard 
(genom äktenskap med baronens syster). 
Husets färger är blått och grönt och dess symbol är den snabba falken. 
Baron Joreno har tre söner och en dotter, varav enbart den äldsta sonen är gift. 
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Äktenskap och arvsrätt 
 
Det kommer en tid i var mans och kvinnas liv då det är dags att gifta sig. De omärkvärdiga, de 
utan speciell ställning i samhället, har möjlighet att rätt fritt välja makar, men bland adeln och i 
viss mån även bland mer välbärgade ofrälse är äktenskapet starkt reglerat. Det finns nämligen 
inga starkare band än äktenskapet, och det används hänsynslöst för politisk och ekonomisk 
vinning. 
 
Denna text är uppgjord som en rad frågor och svar, för att enklare omfatta så många aspekter 
som möjligt av äktenskap och arvsrätt i Sendra. Det är av viss vikt för lajvet att spelare känner 
till samhällets syn på dessa, även om inte alla vet hur de brukas i politiken. Hur mycket man 
känner till beror till viss del på hur mycket rollen ”spelar samhällsspelet”. Det mesta nedan är 
ändå allmän kunskap. 
 
Hur är arvsrätten uppbyggd? 
 
Eftersom kvinnor tekniskt sett inte har något egenvärde är det givetvis enbart männen som kan 
ärva. All egendom, många yrken och alla adelstitlar ärvs slaviskt från far till son. Finns det ingen 
son i familjen blir den äldsta dotterns make arvinge, vilket gör ensamma döttrar till lovliga 
byten för dem som vill stiga i rang. 
 
Hur gammal bör man vara för att förlova/gifta sig? 
 
En flicka räknas som giftasmogen (kvinna) vid 14 års ålder. Kvinnor ur adelsfamiljer gifter sig 
nästan alltid vid mellan 16 och 25 års ålder. Det är ovanligt att vara äldre än så och ogift. Å 
andra sidan är det inte ovanligt för en kvinna att vara bortlovad från väldigt ung ålder, men 
förlovningen kan inte göras officiell innan flickan blivit giftasmogen. 
 
Man talar inte om att en man blir giftasmogen. Lagligt sett kan en man gifta sig oberoende sin 
ålder, men vanligtvis gifter sig män en aning senare än kvinnor – sällan innan 20 års ålder. 
 
Vilka orsaker finns för giftermål? 
 
Sendranerna betraktar äktenskapet främst som en förbindelse, eller allians, mellan två familjer, 
snarare än en akt av kärlek. Fallen då kärleken dikterat valet av partner är försvinnande få. 
Många unga kvinnor, speciellt inom adeln, har lärt sig att kärlek är något man läser om i böcker 
eller hör om i sagor, och att det är lönlöst att förvänta sig att hitta innan äktenskapet. En 
vanligare tanke är att kärleken är något som förhoppningsvis kommer när man väl lärt känna 
varandra bättre. I motsats till vad nutidsmänniskan är van med är det ändå rätt ovanligt att man 
lär känna varandra på något djupt plan innan beslut om äktenskap tas. Det händer sig t.o.m. att 
de blivande makarna aldrig har träffat varandra innan bröllopet. Dock finns det även i motsats 
gånger då rätt långa perioder av uppvaktning hålls innan mannen får kvinnans hand. 
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Inom adeln och till viss del även inom de ofrälses stånd är orsakerna för äktenskap så gott som 
alltid politiska och/eller ekonomiska. Till exempel är det väldigt lätt för en kvinna att gifta upp 
sig genom att äkta en man av högre status, medan en man kan göra sig stora tillgångar genom 
att äkta en kvinna vars familj är förmögen, eftersom detta automatiskt innebär större hemgift. 
 
Vem beslutar om giftermål? 
 
Vem man ska gifta sig med är ett av de viktigaste besluten man gör i sitt liv. Ändå kan en 
kvinna aldrig besluta om eget giftermål och en man måste vara 25 år gammal innan 
beslutsrätten är hans egen (myndighet). Dessförinnan måste ens förmyndare ge sitt 
godkännande. I de allra flesta fall är detta kvinnans eller den unge mannens far, men om fadern 
är död så kan det vara en annan manlig släkting. Om ingen sådan mot förmodan finns går 
beslutsrätten till en yttre förmyndare, vilket är nästa person av högre rang (ofrälse  
byherre/baron  greve  kung). Ansvaret för hemgiften flyttas också över på denna. 
 

Ex: Herren över en by i grevskapet Gavani dör. Varken han eller hans fru har några bröder eller myndiga 
söner och bådas föräldrar är döda sedan länge. Mannen lämnar enbart två döttrar efter sig. Rätten att 
gifta bort dessa ligger härefter exklusivt hos greven av Gavani. Med stor sannolikhet används största delen 
av familjens egendomar som hemgift, medan en del övergår i grevskapets ägo, eftersom ingen manlig person 
kvarstår i familjen för att ärva dem. 
 
Vad är hemgiften? 
 

Begreppet är verklighetsbundet och spelledningen anser Wikipedia (16.8.2010) ha en träffande definition, 
som citeras nedan: 
 
”En hemgift är traditionellt en summa pengar eller egendom som vid äktenskap överläts från 
brudens familj till de nygifta (i realiteten brudgummen). Hemgiften kan ses som ett sätt att 
balansera den manliga arvsrätten, så att ett hushåll ska få ekonomisk hjälp från både mannens 
och hustruns familj.” 
 
Hemgiftens innehåll bestäms i samband med giftermålet och kan vara en stark pjäs i spelet 
främst för kvinnans familj. Ofta förhandlas det vilt innan hemgiftens storlek och omfattning 
bestäms. Många kvinnor ser hemgiften konkret som deras eget materiella värde, och det ligger 
en viss förolämpning i att bjuda under sina tillgångar. 
 
Kan man skilja sig? 
 
Det finns inga existerande lagliga ramar för skilsmässa, utöver kungens exklusiva rätt att 
annullera ett äktenskap. Också denna rätt är starkt reglerad, i och med att skilsmässan måste 
vara rättfärdigad med brott mot lagen eller gudarna. Kungen kan alltid neka en ansökan om 
annullering av äktenskap på eget bevåg. 
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Är omgifte möjligt? Hur påverkar detta arvsrätten? 
 
Enbart om ens make/maka är död kan man gifta om sig. Även i fall av sällsynt skilsmässa (enligt 
ovan) är omgifte lagligt. Bigami är otänkbart. 
 
Om en man gifter om sig äger hans äldsta barn fortsättningsvis arvsrätten. Om en kvinna gifter 
om sig följer eventuella barn från det tidigare äktenskapet i regel med, men parets gemensamma 
barn har alltid företräde till arv före dessa. Detta är ett av de få fall då en yngre broder kan ärva 
framom en äldre. Om paret inte får några barn finns dock möjligheten för maken att adoptera 
makans barn som sina egna och därmed ge dem direkt arvsrätt. 
 

Ex. Baronen av Sharen står barnlös efter sin hustrus död. Han tar en annan hustru, en med tre söner, 
vilket bådar väl. Åren går dock utan att paret får några barn och efter ett tag bestämmer sig baronen för 
att adoptera hustruns söner som sina för att försäkra sig om att hans egen odrägliga yngre bror inte ska 
kapa baronskapet vid hans död. Om hans hustru ännu lyckas ge honom en son faller barnet numera 
bakom sina äldre bröder vad gäller arvsrätt, eftersom dessa nu enligt lag, om än ej genom blodsband, är 
baronens söner. 
 
Kan man ha sexuellt samröre före äktenskapet? 
 
Vad gäller det sexuella syns klyftan mellan könen mycket tydligt. För män är sex före äktenskap 
mer godtaget än för kvinnor, om än inte helt godkänt. Dylika affärer bör föras bakom lyckta 
dörrar. I praktiken kommer dock en man lättare undan med utomäktenskapligt samlag än en 
kvinna. ”Pojkar är ändå bara pojkar”, kallas det. Undantaget är om han sovit med en gift 
kvinna, för då har han förolämpat inte bara hennes heder, utan även hennes makes. 
 
En ogift kvinna som strular omkring riskerar däremot att stämplas som glädjeflicka, vilket inte 
enbart är skadligt för henne, utan också för hela hennes familj. Hennes framtidsutsikter kan 
vara förstörda för all framtid och i värsta fall kan hon kastas ut från sitt hem. 
 
Hur ser man på otrohet/vänstrande? 
 
Vänstrande är en skam. Kommer det ut att någon vänstrat blir det ofta stor skandal av saken, 
och man kan förstöra såväl sitt eget som sin familjs rykte. Ändå är det mycket fler gifta män, 
och även en del kvinnor, än man skulle kunna tro som sporadiskt delar säng med en annan än 
sin äkta hälft. 
 
I allt ”opassande samröre” ligger vikten på diskretion. Så länge man inte gör någonting 
tillräckligt synligt för att väcka misstankar så kan vänstrande ibland pågå hur länge som helst i 
ett hushåll. Tjänare används flitigt som vaktposter, och ibland även som sängvärmare. En rätt 
allmän åsikt, som dock aldrig skulle sägas högt, är att lite ombyte stärker äktenskapet. 
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Vilken status har oäktingar i samhället? 
 
En oäkting är ett barn avlat utanför ett äktenskap, om det så är före äktenskapet eller under 
äktenskapet med någon annan än ens äkta hälft. I det senare fallet kan det ibland vara svårt att 
bevisa en oäkting. Det är inte oerhört att en oäktings status hålls hemlig, dvs. han/hon 
uppfostras som legitimt barn. 
 
Ovanstående gäller speciellt för oäkta söner, vars fäder har titel men inga levande arvingar. 
Kanske är hans hustru oförmögen att få barn? Oäkta döttrar har däremot svårare att bli 
accepterade, i och med att de inte kan ärva någonting och egentligen är "dödvikt" tills de gifter 
sig med en god man. Redan en misstanke om att en dotter är oäkta kan räcka för att förstöra 
hennes framtidsutsikter, då det ligger föga prestige i att äkta en oäkting. 
 
Vad tycker man om homosexualitet? 
 
Homosexualitet är förbjudet av gudarna. Män emellan och kvinnor emellan får enbart broderlig 
och systerlik kärlek råda. Allt utöver detta är en vederstyggelse och straffbart med döden genom 
bränning, vilket är en port direkt till Herias eldar. Religionen lär att sexuellt avvikande tankar 
tyder på sjukdom i sinnet och att sinnet då bör renas. Om än överklassen kan köpa sig ifrån 
mycket religiöst ansvar så tas just denna rening på högsta allvar, eftersom priset för reningsavlat 
är mycket högt. 
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Religionen 
 
Tron i Sendra är en polyteism, dvs. de tror på flera gudar. Sendranernas gudar är sju till antalet, 
och de har alla olika egenskaper. Längre ner i denna text har sammanställts rätt utförlig 
information om gudarna. Allt är sådant som en sendran kan ha hört någon gång i sitt liv, men 
bara grunddragen behöver memoriseras. 
 
Sendranerna är inte precis kända för sin fromhet. Man känner till alla gudar och deras 
beskaffenheter på ett ytligt plan, men en stor del av tillbedjan sköts av prästerskapet och därför 
anses ingen närmare kunskap bland folket vara nödvändig. Bland bättre bemedlade är det 
dessutom vanligt att köpa avlat eller donera t.ex. konstverk till templen för att köpa sig fri från 
synd eller onda gärningar. Prästerskapet ber då för personens skull, som frias från ansvar. Allt 
detta gör prästerskapet relativt rikt och templen är storslagna platser av rikedom. Vanligt folk, 
som helt enkelt inte har råd med avlat, "tvingas" vara fromma och tillbe gudarna på egen hand. 
All tillbedjan har som mål att blidka gudarna och att i slutändan vinna människan en plats i 
Tal'Narth. 
 

Prästerskapet 
 
Sendras prästerskap är en salig blandning av människor från alla möjliga bakgrunder. På sitt sätt 
står prästerskapet utanför det vanliga samhällssystemet, de är varken frälse eller ofrälse, och de 
bemöts vanligtvis med respekt från såväl hög som låg. De flesta präster bor i prästbostäder i 
anslutning till tempel, men det finns även vandrande präster. En präst som ber om mat och 
husrum nekas sällan tillträde, och han betalar nog för sig. 
 
Prästyrket är därutöver ett av de få yrken som tillåter kvinnor. Det är ändå inte på något sätt lätt 
att bli präst. Novistiden är lång och svår och stor tyngdpunkt sätts på effektivitet. På det sättet är 
yrkesutövandet också en blandning mellan världsligt och spirituellt. 
 

Gudarna 
 
SINH – livets och dödens gud 
ZEFRON – vattnets gud (vintern) 
SEMIRA – jordens, växternas och djurens gudinna (våren) 
HERIA – månens, solens och eldens gudinna (sommaren) 
GJAL – luftens och vindens gud (hösten) 
ZARIOS – jaktens, krigets och metallens gud 
SIGRE – kärlekens, fruktsamhetens och fredens gudinna 
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SINH är gudarnas fader och livets och dödens gud. 
Han hedras ofta vid födsel och död och det sägs att när 
man dör så kommer man till en stor sal helt gjort av ek 
där man utvärderas av Dödsjägarna. Dödsjägarna är 
kåpklädda män som hämtar hem de döda till 
Tangerine, eksalen. I Tangerine blir man utvärderad 
om man får bege sig vidare till Sinhs hem bland 
stjärnorna, Tal'Narth, eller om man offras till Herias 
eviga eld nere i Eternigni, Herias sal av eld. Om 
balansen mellan gott och ont i ens liv väger till den 
bättre sidan, så får man stiga in i Tangerine för att festa 
och äta gott tills Sinh behagar dyka upp för att hämta 
hem en till Tal'Narth. De som väger över till den dåliga 
sidan hämtas upp av Herias salamanderkrigare för att 
föras ner till Eternigni för evig plåga. 
Sinh avbildas ofta som en gammal, vitskäggig man med 
en ekstav i ena handen och eken är hans symbol. 
 
ZEFRON är vattnets gud. Han representerar vintern 
och kallas därför också Frostguden. Zefron och Semira 
blev förälskade och fick barnen Zarios och Sigre. Zefron 
är en ombytlig gud med ett hetsigt humör och han har 
en viss förkärlek för havet. Havet är hans lika hetsiga 
älskarinna och najaderna deras otaliga barn. 
Zefron avbildas ofta som en slank och smidig man med 
långt böljande hår. Hans symbol är tre horisontella 
vågor under varandra. 
 
SEMIRA är jordens, växternas och djurens gudinna. 
Hon är också vårens gudinna och är den enda som kan 
lugna ner Zefron när han är på dåligt humör. Hon 
mildrar hans sinne och smälter hans is. Men hennes 
kärlek är delad och hon ses ofta vandra på jorden för 
att kunna vara nära sin mor. Hon är också 
förklädnadernas mästarinna och gestaltbytarnas 
drottning. 
Semira avbildas på många sätt men på alla hennes 
avbildningar finns alltid en lilja. Det kan vara på ett 
klädesplagg, som ett födelsemärke eller så kan hon hålla 
en lilja i sin hand. Den vita liljan är hennes symbol. 

 
 

Sagan om jorden 
 
Sinh sägs för längesedan ha blivit förälskad i 
en stjärna vid namn Gaya. Men Gaya ville 

inte lämna sitt trygga hem bland de andra 
stjärnorna. Då skapade Sinh en värld enligt 
Gayas önskemål som kärleksgåva, vilket 
smälte stjärnans glittrande hjärta och hon 
sjönk ner till jorden och älskade den högt. 
Efter en tid utökades familjen med tre barn: 
Zefron och tvillingarna Heria och Gjal. 
Fred rådde och Sinh skapade människor, 
djur och väsen till barnen. 
 
Men Gaya blev förälskad i en av 
människorna och det resulterade i ett till 
barn: Semira. Sinh blev rasande; han 

försköt Gaya och skapade odjur och monster 
på jorden i sin ilska att ha blivit försmådd, 
men Gaya som redan ångrade sig försökte 
med alla medel att få Sinh att förlåta henne. 
Men Sinh förnekade sina ännu starka 
känslor för henne och i sin förtvivlan 
öppnade Gaya en djup klyfta i jorden och 
gav sig åt den värld hon så starkt älskade. 
Det enda som hon lämnade efter sig var 
Semira och ett kristallglittrande hjärta i 
form av ett stort ägg. Sinh, som inte kunde 
neka Gayas offer, tog hand om Semira som 
sitt eget barn. Men de monster han skapat 
kunde inte göras ogjorda. Men Gaya hade 
också tänkt på det. Det glittrande ägget 
kläcktes snart och ur ägget flög en liten 
drake. Sinh gav henne namnet Eya och satte 

henne på jorden för att skydda människorna, 
djuren och väsena från de monster han 
skapat. Själv begav han sig ut till stjärnorna 
till Gayas systrar och gav jorden till sina 
barn att vårda. Men ännu sneglar han ofta 
ner från stjärnorna på jorden och även 
ibland tar han sig ner till jorden för att se 
att allt står rätt till. 
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HERIA är månens, solens och eldens gudinna. Hon 
representerar också sommaren och dess heta dagar. 
Heria är också underjordens drottning och drottning 
över Eternigni, eldsalen där de som inte kommer till 
Tal'Narth hamnar. Där har hon kontroll över sina 
otaliga salamanderkrigare som föder hennes eviga eldar 
med människooffer. 
Heria gestaltas oftast som en lång kvinna med långt 
rödflammande hår och iskalla blå ögon. Hon avbildas 
ofta med en salamander på axeln och hennes symbol är 
en salamander i en eldslåga. 
 
GJAL är luftens och vindens gud, samt höstens och 
höststormarnas gud. Gjal är tillika Herias tvillingbror 
och raka motsatsen till sin syster. Han tar väldigt få 
saker på allvar, leker gärna och är charmant. Han är 
också lurendrejarnas och tjuvarnas gud. Gjal gillar att 
spela alla spratt, både gudar och människor. 
Han avbildas som en charmant man med långt blont 
och lockigt hår, med samma blåa ögon som sin syster 
men istället för hennes iskalla ögon glänser hans av 
lekkynne och han har alltid ett litet spjuveraktigt flin 
med en smilgrop i kinden. Gjals symbol är en platt 
spiral med den spetsiga ändan ner och med ett rött 
lönnlöv ovanför den breda öppningen. 
 
ZARIOS är jaktens, krigets och metallens gud. Han är 
en lika stor hetsporre som sin far och är snar till vrede, 
men också snar till skratt. 
Zarios avbildas oftast som en mörk, muskulös man med 
buskigt skägg och vildvuxet hår. Beroende på i vilket av 
hans tempel man befinner sig så avbildas han endera i 
full rustning med ett tvåeggat svärd, ett skinnförkläde, 
bar överkropp och en hammare, eller i mjuka kläder av 
djurhud och en pilbåge. Zarios symbol är en drake. 
 
SIGRE är kärlekens och fruktsamhetens gudinna. Hon 
är också fredens gudinna och hon ligger i en evig dispyt 
med sin bror Zarios. 
Sigre avbildas som en liten, späd kvinna med två pärle-
morglittrande duvor på vardera axeln. Sigres symbol är 
två duvor som flyger runt varandra i en evig dans. 

Om Solen och Månen 
 
Den eldfängda gudinnan Heria fick en gång 
tvillingarna Solen och Månen efter ett 
snedsprång med en människa. Men Solens 
och Månens kärlek till varandra som syskon 
förändrades till något starkare. Men sådant 
föll inte Heria i smaken och hon blev 
rasande på det opassande paret. Hon skiljde 
dem åt för evigt genom att ingjuta Solen i en 
het, flammande eld och kastade upp honom 
i himlen. Därefter ingöt hon Månen i en 
silvrig, kall eld och när Solen försvann 
bakom horisonten kastade hon upp Månen 
för att följa efter Solen i en evig 
kapplöpning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarios – Drakväktaren 
 
I tidernas begynnelse hade Zarios ett nära 
samarbete med draken Eya i kampen mot 
odjuren på jorden. Han är världens första 
Drakryttare eller Draklord. När Eyas ägg 
började kläckas fick också Zarios titeln 
Drakväktare, eftersom det var hans uppgift 
att uppfostra de nya drakarna. 
 
Zarios har ett nära samarbete med Heria 
och är också ledare för hennes salamander-
krigare. När han inte är ute och startar 
upplopp eller krig så finner man honom i sin 
smedja i Eternignis djupa salar och smider 
på något som han tycker världen behöver, 
oftast ett vapen. 


